
01 O TEMPO BELO HORIZONTE PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

SEMPRE EDITORA LTDA
CNPJ 26.198.515/0004-84

QUINTA-FEIRA, 28 de Julho de 2022

HOSPITAL E MATERNIDADE
SANTA MÔNICA S/A

CNPJ 23.772.726/0001-48 - NIRE nº 31300009394
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A SER REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2022
Ficam convocados os senhores acionistas do Hospital e Maternidade Santa 
Mônica S/A (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
ser realizada no dia 05 de agosto de 2022, às 13:00 horas, presencialmente na 
sede da Companhia localizada no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, 
na Avenida Antonieta Esper Kallas, 299, Bairro Parque Mariela, CEP 37.030-100, 
para, nos termos dos Artigos 121 e seguintes da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciação do relatório da 
administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da 
Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Aprovação da destinação  
do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;  
e, (iii) Aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia  
para o exercício social de 2022; e, II - Em Assembleia Geral Extraordinária:  
(i) o aumento de capital social da Companhia no importe de R$ 7.500.000,00 (sete 
milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de 7.500.000 (sete milhões e 
quinhentas mil) novas ações ordinárias nominativas, pelo preço de emissão de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, bem como sobre a subscrição particular das ações 
emitidas; e alteração do Art. 5º do Estatuto social para refletir o aumento de capital 
social da Companhia, com a consequente consolidação do Estatuto Social; 
(ii) Alteração dos Artigos 19 e 21; e, (iii) Renúncia ao cargo de Diretor Executivo do 
Sr. Pedro Guilherme Calandrino, brasileiro, casado, economista, portador da 
cédula de identidade RG nº 35.200.481 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 228.892.048-39, conforme Carta de Renúncia arquivada na sede da Companhia 
em 01/07/2022. Informações Gerais: 1. Todos os documentos e informações 
relacionados à matéria referida acima encontram-se à disposição dos acionistas na 
sede da Companhia; 2. Poderão participar da assembleia ora convocada os 
acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes 
legais ou procuradores e deverão comparecer à assembleia munidos dos seguintes 
documentos: (a) documento de identidade; e, se for o caso, (b) instrumentos de 
mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos termos do 
artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações. Varginha/MG, 19 de julho de 2022. 
Marcelo Marques Moreira Filho - Diretor Executivo.
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